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আল্লা ুফানাহু া তা‘আরা ফলরন-  

ىَن 
ُ
ْعَمل

َ
َه ِبَما ت

َّ
ْم ۚ ِإنَّ الل

ُ
َفْضَل َبْيَنك

ْ
َسُىا ال

ْ
 َتن

َ
َبِصير ٌَوَل  

‚আয াযস্পরযক ানুবূরতয কথা রফস্মৃত লা না। 

রনশ্চ ততাভযা মা রকছু কয আল্লা তফই অতযন্ত 

বার কলয তদলেন‛। (ূযা ফাকাযা-২৩৭) 

ইচ্ছাধীন রফলভূল ভতলবদ এফং রফরবন্ন দৃরিবরি 

থাকলফ, এটাই স্বাবারফক। আয ভতলবদ থাকাটাই 
ভূরত রিন্তা-বাফনায রযক্বতা  াংসৃ্করতক 

বফরিলযযয একরট রনদশন। মতরদন মশন্ত অনুভালনয 
তুরনা রনবশযলমাগ্য াক্ষ্যপ্রভাণলক, আঘালতয তুরনা 

উকালযয রযভাণলক এফং বফধ স্বাথশভূলক 
অগ্রারধকায তদায উয এই ভতাথশকযগুলরা 
রনবশযীর থাকলফ, আয মতরদন মশন্ত ইজরতাদ 

কযলত ক্ষ্ভ (অথশাৎ জ্ঞালনয অরধকাযী তরাক) 
ফযরিযাই তকফর ইজরতাদ কযলফ, তালদয অরবভত 

ফযি কযলফ, উররি এফং গ্লফলণা কযলফ, ততরদন 
মশন্ত এরট (ভতলবদ) স্বাবারফক থাকলফ, ততরদন এরট 

রনদশন ল থাকলফ।  

ইফনুর কারযভ যরভাহুল্লা ফলরলছন-  

‚মরদ ুন্না তথলক তকালনা াক্ষ্যপ্রভাণ না থালক, 
অথফা আলরভগ্লণয ঐকযভতয না থালক এফং 

তকাযআন  ুন্নায স্বাধীন ফযােযায ভাধযলভ আভারন 
রফধালনয তকালনা রনভলক আরযত কযায ুলমাগ্ না 

থালক, তলফ তম তায রফিাযফুরিম্পন্নতা িিশা কলয 
(অথশাৎ ইজরতাদ কলয) অথফা এভন তকালনা 

আলরলভয (রমরন ইজরতাদ কলযলছন) অরবভতলক 
অনুযণ কলয, তালর ত তদালী াফযস্ত লফ না।‛ 

অতএফ, আভযা যস্পযলক ক্ষ্ভা কযলত রেফ; 

রফললবালফ মরদ ইজরতাদ  অথফা এভন 
আলরভগ্লণয প্রকারত অরবভত , মালদয গুণাফরী 

এফং দাাত  রজালদয ভদালন মালদয কুযফানী 
 আত্মতযাগ্ ুরযরিত, একরট রফলল প্রলি মরদ 
তালদয অরবভত রিক অফস্থালনয ালথ ঐকযভলত না 

তৌঁছা, তলফ এভন ফরা মালফ না তম, তাযা 
উলেযভূরকবালফ এ অরবভত গ্রণ কলযলছন। ফযং 

ঐ রযরস্থরতলত তালদয রিন্তা লত ালয অূণশ রছর, 
মা তালদযলক একরট বুর রিালন্তয রদলক রযিাররত 

কলযলছ। আভালদয ক্ষ্ তথলক তালদযলক মথাম্ভফ 
যাভশ তদা, তালদয তক্ষ্লয ফশারধক বদ্র  

উমুি কথা ছন্দ কযা, এগুলরা লরা তালদয 
অরধকায।  

আভালদয জনয এটা েুফই গুরুত্বূণশ তম, তালদয 

অরবভতগুলরালক ইরতফািকবালফ ফযােযা কযা এফং 

আন নারপয ফুলররটন – ১৯ 

‚আয াযস্পরযক ানুবূরতয 
কথা বুলর তম না‛ 

রবিউস  সানী | ১৪৩৯ বিজরী 



অদু্ভদবালফ অনযলক তফদআতী, াী এফং ভূেশ ফলর 
রিান্ত তনায তক্ষ্লয রনভনীরতভূলয ুস্পি 

ধাযণা থাকা। এরূ অরবলমাগ্ অতযন্ত অনুমুি মেন 
াধাযণ জনতালক রনলদশ কযা - ‘তরাকজলনয 

ালথ এই অপ্রীরতকয দৃরিবরি গ্রণ কযা তভলন 
না।’   

আলয বাই! এযা ততা তফ তরাক মাযা রনলজলদয 

জীফন রফররল রদললছ ধলভশয প্ররতযক্ষ্া, মাযা 
কাযাগ্ালযয তছাট কলক্ষ্য ভুলোভুরে ললছ, আয 

আজলকয রদলন মালদয অফস্থান তালদয গুণ এফং 
ততায একরট াক্ষ্ী।  

আলরভগ্লণয গৃ্ীত অরবভত লরা, ‘ভতাথশকয 

গ্রণলমাগ্য এফং মতরদন মশন্ত রযত মালদযলক 
আদশ রললফ গ্রণ কযায কথা ফলরলছ তালদয ভালঝ 

এ কর ভতাথশকয রফদযভান থাকলফ, ততরদন মশন্ত 
ভতাথশলকযয গ্রণলমাগ্যতা রনল রফতকশ, রফলযারধতা 

ফা অফাদ তদায তকালনা ুলমাগ্ তনই।’  

নযারনষ্ঠ ূফশফতশী ারাপগ্ণ যস্পলযয ালথ 
রবন্নভত রছলরন, তেন তাযা ভতাথশলকযয ভূরনীরত 

এফং আিযলণয ফযাাযরটলক তভলন রনলরছলরন। মাযা 
এই ভূরনীরতলক উলক্ষ্া কলযরছর এফং এয রফরুলি 
কাজ কলযরছর, তালদয জ্ঞান রফয রছর না, আয 

রফলযাধী লক্ষ্য তভাকালফরা তালদয রনদশতায কাযলণ 
জনগ্ণ তালদয প্রংা আগ্রী রছর না।  

ইফনুর কারযভ যরভাহুল্লা ফলরলছন-  

‚তরাকজলনয ভলধয আগ্রলয রবন্নতা থাকায কাযলণ, 
তফাধরি এফং উররিয স্তলয রবন্নতা থাকায কাযলণ 
ভতাথশকয অফযম্ভাফী (অথশাৎ ভলতয অরভর লফই)। 

মাইলাক, একর ভতাথশকযলক ত্রুতা এফং 
অরফিালযয কািগ্ড়া রফিায কযা রনন্দনী।‛ 

অতএফ, আভালদয ালথ রবন্নতায কাযলণই তকফর 

তালদযলক অরফশ্বা কযা, তালদয রফরুলি কুৎা 
যটালনা ফা তালদয ভমশাদাারন কযলত তালদয 

বুরগুলরায তছলন ড়া আভালদয জনয তকালনা 
ক্রলভই উরিত ন। মরদ আভযা রফলযারধতা কযলত 

শুরু করয, প্রলতযকলক রফদআতী রললফ তঘালণা রদই, 
তালদযলক রনল উা করয মাযা একরট তস্বচ্ছাধীন 

রফলল গ্রণলমাগ্য াক্ষ্যপ্রভালণয রবরিলত তালদয কযা 
ফযােযায উয রবরি কলয একরট রনরদশি রিালন্ত 

তৌঁলছলছ; আয রিান্ত ফা অরবভলত (ইজরতালদ) বুর 
কযা, এটা এভন বুর মায জনয আল্লা তা‘আরা 

বুরকাযীলক শুধু ক্ষ্ভাই কযলফন না ফযং ুযস্কায 
তদলফন, তালর আভালদয তকউ এয তকালনা ক্ষ্রত 
কযলত াযলফ না।  

তরাকজলনয তয ফা রভথযা মািাইলয জনয প্রলতযক 
রফলই ররটভা তটস্ট ন। এভন রকছু রফল আলছ 

তমগুলরালত ভতাথশলকযয ুলমাগ্ আলছ। তমভন- 
প্রলতযক দর যস্পলযয ালথ রবন্নতা থাকা লে 

তযলক অনুযণ কযায রিান্ত তন। তমবালফ ফনু 
কুযাইমায মুলিয রদন এযকভ একরট ঘটনা ঘলটরছর 

ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইর া াল্লালভয 
াাফীগ্লণয ালথ। আভালদয ূফশফতশীগ্লণয ইরতা 
এভন উজ্জ্বরভ দৃিালন্ত বযুয।  

ইউনু আর াদারপ এই কথা ফলর একরট উরি 
রদললছন- 

‚ালপী-এয তিল অরধক রফিাযফুরিম্পন্ন আরভ 

আয কাউলক তদরেরন। আরভ একরট রফলল তাাঁয ালথ 
রফতকশ কলযরছরাভ, আয তাযয আভযা যস্পয রবন্ন 

থ অফরম্বন করয। যফতশীলত মেন রতরন আভায 
ালথ আফায াক্ষ্াত কযলরন, তেন রতরন আভায 

াত ধযলরন এফং ফরলরন, ‚ত ভূা! এরট রক 
িভৎকায লতা না মরদ আভযা বাই বাই ল 
থাকতাভ, এভনরক মরদ একরট রনরদশি রফলল আভযা 

একভত নই।‛ (রারু আ’রা রভন নুফারা) 

মাারফ এই ঘটনায উয ভন্তফয কলয ফলরলছন-  



‚এরট রছর ইভালভয রিন্তা-বাফনায রযক্বতায প্রভাণ 
এফং তায রনলজয গ্বীয তফাধরিয প্রভাণ। তরাকজন 

অন্তদৃশরিলত ফভ যস্পয তথলক ৃথক।‛ 

আভদ রফন াপ আ া’দী ফলরলছন, রতরন 
আভদ রফন াম্বরলক ফরলত শুলনলছন-  

‚আভযা ইাক ইফলন যাা এয ভলতা আয 

কাউলক তোযাান তথলক আলত তদরেরন, মরদ রতরন 
রকছু রফলল আভালদয রফলযারধতা কলযরছলরন। 

তরাকজন ফভই এলক অলনযয ালথ তালদয 
অরবভলত রবন্ন লফ।‛ (রারু আ’রা রভন নুফারা) 

আভদ এফং আরী রফন আর-ভারদনী তালদয কণ্ঠস্বয 

উাঁিু ল মাায (অথশাৎ তজালয কথা ফরাফরর) ূফশ 
মশন্ত এলক অলযয ালথ রবন্নভত রছলরন। মেন 

আরী িলর তমলত তিলরছলরন, আভদ গ্রতলযাধ কলয 
দাাঁড়ান এফং তায তঘাড়ায রাগ্াভ তটলন ধলযন (তালক 

থাকায জনয অনুলযাধ কলযন)। (জারভ ফানুর ইরভ 
া পাদররী, ইফনু আরির ফায) 

আরুর যা এফং আরুর ারদলয ভামালফয 

ভধযকায রবন্নতা থাকা লে আভযা ইভাভ 
ালপীলক এই কথাগুলরা ফলর ইভাভ আফু ারনপায 

প্রংা কযলত তদরে-  

‚তরাকজন রপকা’য তক্ষ্লয রফুরবালফ আফু ারনপায 
কালছ ঋনী।‛ (তামীফুর কাভার) 

 

এটাই রছর আভালদয নযারনষ্ঠ ূফশফতশী ারাপলদয 
থ। আভালদয জনয তালদয তযলে মাা দৃিালন্তয 

ভকক্ষ্ লত এফং তালদয রদকরনলদশনায অনুযণ 
কযলত আভযা কতটাই না ররছল আরছ! যস্পলযয 

াভারজক  ভ্রাতৃলত্বয ফন্ধন যক্ষ্া কযা দ্বীলনয 
ভূরনীরতগুলরায ভলধয অনযতভ, মা আভালদযলক 

কালজয প্ররতরট ধাল অফযই অনুযণ কযলত লফ। 
তকফর ভতাথশলকযয কাযলণ আভালদয ভ্রাতৃলত্বয ফন্ধন 

দুফশর কলয তপরা আভালদয জনয উরিত ন। মেন 
আভযা রবন্নভত তালণকাযী ফ, তেন আভালদযলক 

অফযই যস্পযলক ক্ষ্ভা কযা রেলত লফ। 
যস্পলযয প্ররত ঘৃণা এফং অরফশ্বালয দযজাগুলরা 
ফন্ধ কযলত এরট াাময কযলফ।  

ভরভারিত আল্লা ফলরলছন-  
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‚ত ঈভানদাযগ্ণ! মেন ততাভযা ত্রুদলরয ভুলোভুরে 

, তেন তালদয রফরুলি দৃঢ় থাক এফং অরধক 
রযভালণ আল্লালক স্মযণ কযলত থাক, মালত ততাভযা 

পরতা রাব কযলত ায। আয আল্লা  তাাঁয 

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইর া াল্লালভয আনুগ্তয 
কয। তাছাড়া ততাভযা যস্পয রফফালদ ররপ্ত ই না। 

মরদ তা কয, তলফ ততাভযা কাুরুল ল ড়লফ এফং 
ততাভালদয প্রবাফ তল ল মালফ। আয ততাভযা 

বধমশধাযণ কয, রনশ্চই আল্লা তা‘আরা বধমশীরলদয 
ালথ যললছন। (ূযা আনপার- ৪৫-৪৬) 

ত আল্লা!  দুরনা  আরেযালত আভালদযলক 

আনায যভত দ্বাযা তফিন কলয যােুন, আয 
জাান্নালভয মন্ত্রণাদাক আমাফ তথলক আভালদযলক 

তপাজত করুন।  

ারন্ত  যভত ফরলশত তাক আভালদয রপ্র নফী 
ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইর াাল্লাভ এফং তাাঁয 

রযফাযফলগ্শয উয। ত আল্লা! তাাঁয াাফাগ্লণয 
প্ররত এফং রকাভলতয ূফশমশন্ত মাযা তাাঁলদয অনুযণ 

কযলফ তালদয কলরয প্ররত আরন ন্তুি ল মান। 
আভীন! 

 


